
 کروناویروس را مدیریت کنیم؟ گیری همهچگونه اضطراب و استرس ناشی از *

 :مقابله های روشاسترس و 

و اضطراب  ترس .باشد آور اضطراببرای اکثر افراد ممکن است  91-کروناویروس گیری همه

 ساالن بزرگقوی در  های هیجانفرسوده کننده شده و باعث ایجاد  تواند میدرباره یک بیماری 

را  تان جامعهشما، افراد مورد مراقبت شما و  تواند میبا این استرس  مقابله .و کودکان شود

 .کند تر قوی

 گیری همهواکنش شما به  نحوه .دنده میمتفاوتی واکنش  طور به آور اضطرابدر شرایط افراد  

 ای جامعهو  کند میاز دیگران متفاوت  شماراکه  مواردی ،تان قبلیزمینه  پیش بهکروناویروس، 

 .بستگی دارد کنید میکه در آن زندگی 

 :دهند میبحرانی پاسخ شدیدتری  های موقعیتاین افراد به *

ابتال به کروناویروس  ازنظریا افراد با زمینه قبلی بیماری که ریسک بیشتری  تر مسن افراد .9

 دارند

 و نوجوانان کودکان .2

 هستند مانند پزشکان و سایر مراقبین سالمت مؤثردرمان بیماری  درزمینهکه  افرادی .3

 مواد کنندگان مصرفبا اختالل در سالمت روان مانند  افراد .4

 :زیر را ایجاد کند عالئم تواند میعفونی  های بیماری گیری همهاسترس مرتبط با *

 ترس و نگرانی در مورد سالمتی خود و کسانی که دوستشان دارید.9

 خوراکاختالل در خواب یا .2

 پزشکی روانبدتر شدن عالئم اختالل قبلی .3

 و سایر مواد سیگار ،افزایش مصرف الکل.4



دارویی خود ادامه دهند و نسبت به ایجاد عالئم  درمانباید به  پزشکی رواناختالل  باسابقهافراد 

 .جدید یا بدتر شدن عالئم قبلی هشیار باشند

 .تا با استرس بهتر کنار بیایید کند میشما کمک و افراد خانواده به  دوستان مراقبت از خود،

تا جامعه  شود میبیایند باعث  کمک به اطرافیان تا بتوانند با اضطراب خود کنار همچنین

 .داشته باشید تری قوی

 :انجام دهید توانید میکارهایی که در جهت حمایت از خود *

 تواند میزیاد اخبار  پیگیری .مورد دیدن، شنیدن یا خواندن اخبار به خود وقفه دهید در .9

 .باشد کننده نگران

دهید و یا  وقوس کشعمیق بکشید، به بدن خود  های نفس .بدن خود مراقبت کنید از .2

کافی داشته باشید و  خواب ورزش کنید، مرتب غذا بخورید، تر سالمکنید  سعی .مدیتیشن کنید

 .کنید دوریاز مصرف الکل و مواد 

 .است بگذارید بخش لذتکه برایتان  هایی فعالیترا به انجام  زمانی .3

روزانه شما اختالل ایجاد  های فعالیتروزهای متمادی در  برای ایجادشدهاسترس  که درصورتی

 .با متخصصین سالمت روان مالقات داشته باشید حتماًکرد 

 :دیگران کاهش دهیداسترس را در خودتان و *

 توانید میو درک ریسک واقعی ابتال به آن  میان گذاشتن حقایق مربوط به کروناویروسبا در 

، به گذارید میکه شما اطالعات صحیح را به اشتراک  زمانی .را کمتر کنید ایجادشدهاسترس 

 مؤثرتریاط ارتب ها آنتا استرس کمتری تجربه کنند و بدین ترتیب با  کنید میاطرافیان کمک 

 .کنید میبرقرار 

 :پزشکاننکاتی برای مراقبین سالمت و *

هست که  مواردی .بار هیجانی زیادی به درمانگران وارد کند تواند می 91پاسخ به کروناویروس 

 :ثانویه به بحران را کاهش دهید های واکنش توانید میشما با انجام آن 



در هر فردی که به خانواده کمک  تواند میثانویه به بحران  شیاد داشته باشید واکن به .9

 .اتفاق بیفتد کند می

 روانیو عالئم ( بیماری احساس خستگی،) جسمیرا به یاد داشته باشید مانند عالئم  عالئم .2

 (ترس، دوری از اطرافیان و احساس گناه)

با  گذرانی وقتیه کنید مثل ته برید میلذت  ها آنخود که از  موردعالقهاز کارهای  فهرستی .3

 .دوستان و خانواده، ورزش کردن و خواندن کتاب

 .خود را به اخبار محدود کنید دسترسی .4

پیچیده شده و توانایی حمایت از  شرایط برایتان کنید میکمک کنید اگر احساس  درخواست .5

 .خانواده و بیماران در شما کمتر از قبل شده است

 :اند شده خارجنکاتی برای افرادی که از قرنطینه *

برای افراد  تواند میجدا شدن از اطرافیان و قرار گرفتن در قرنطینه با صالحدید پزشکان 

 :کنند میاحساسات متفاوتی را تجربه  شوند میکه از قرنطینه خارج  افرادی .باشد آور اضطراب

 ز قرنطینهمانند احساس رهایی پس ا مختلفی های هیجان .9

 شما موردعالقهو نگرانی در مورد سالمت خود و افراد  ترس .2

عالئم  ازنظرناشی از تجربه پایش خود یا تحت نظر قرار گرفتن توسط پزشکان  استرس .3

 کروناویروس

و اساس اطرافیان در مورد اینکه با شما تماس  پایه بی، خشم یا ناامیدی ناشی از ترس غم .4

 .شما بیماری ندارید شده مشخص که درحالی اند داشته

مربوط به فرزندان در  های مسئولیتگناه ناشی از ناتوانی در انجام وظایف مانند  احساس .5

 زمان قرنطینه

 یتغییرات هیجانی و روان سایر .6
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